
 
Diumenge 25 de durant l’any / C                                  Número 195 / 22 de setembre de 2013 
 
Jornades de portes obertes a l'Església de Santa Co loma de Centelles i 
visites guiades al campanar 

Com altres anys, diumenge vinent tornem a 
repetir aquesta activitat en el marc de les 
Jornades Europees del Patrimoni. 
És una bona ocasió perquè la gent de 
Centelles i d’altres indrets pugui fer una 
visita guiada al campanar i, si vol, assistir a 
l’explicació sobre els aspectes històrics, 
arquitectònics i culturals de l’edifici de la 
nostra església parroquial. 
L’horari és de 4 a 8 de la tarda. 
 

Les persones que hi estigueu interessades, cal que, prèviament, confirmeu la vostra 
assistència trucant al 93 881 02 63. 
 

 

Intencions de misses  

Dissabte 21 : Assumpció Munells Arquimbau (1r  Aniv.) Família Ribé Portet 

Diumenge 22 : 10h Josep M. Relats i Ruaix. 12h Maria Calm Preseguer 

Dissabte 28 : Miquel Balmes i Aregall 

Diumenge 29 : 10h Joan Soler Capa. 12h Tecla Castells i Remei Castells. 

 

 

Tinguem en compte... 

Horari de Misses:  Aquesta setmana dilluns missa a les 8 del matí. Dimarts, dimecres i 

divendres Celebració de la Paraula i Comunió a les 8 del vespre. Dissabte missa a les 

8 del vespre. Diumenge missa a les 10h i a les 12h.  

Horari de despatx: Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la tarda 

Càritas Parroquial : Dijous de 5 a 8 de la tarda 

 

 



Vida de la parròquia 

 
Bateigs: Alba Font i Mesa , filla de Gerard i Montserrat. Van ser padrins Jordi Font i 
Sílvia Mesa.  Joan Marc Picañol i Pallarès, fill de Jordi i Dúnia. Van ser padrins  Agustí 
López i Sònia Pallarès.  
                                                            Benvinguts a la comunitat parroquial   
 
Als qui vulguin rebre la Comunió a casa : La Parròquia ofereix a tots aquells que per 
l’edat, malaltia o qualsevol causa no poden participar a la missa del diumenge i 
voldrien fer-ho, rebre la comunió a casa. Només heu de notificar-ho a la Parròquia 
(telèfon 93 881 10 32) i el mossèn o una de les persones que fan aquest servei us 
portarà la Comunió a casa. 
 
  
Col·lectes dissabte i diumenge ......................................................................358,93€ 
                                                                                         
Donatiu : .........................................................................................................   100,00€  
 
                                                                                            Moltes gràcies! 
 
Sant Miquel Sesperxes : En motiu de la Festa patronal diumenge vinent hi ha missa a 
l’església de Sant Miquel a les 12 del migdia. A la sortida els del Consell Pastoral de 
Sant Martí ens oferiran coca i cava. Anoteu que és a les 12, no a les 11 com els altres 
anys.    
 
 
Per a pensar  
 
FE 
Crec que Jesús és Déu. El cor m'ho diu 
i, enamorat, segueixo sa doctrina. 
 
No vull saber la causa ni el motiu 
de res que hagi dictat sa veu divina; 
vull creure refiat, cluca la nina, 
el cor rendit, l'enteniment passiu. 
Senyor, sóc un infant, aquí em teniu, 
sols vostra mà de pare m'encamina. 
 
Ja sé on em portareu; més vull anar-hi, 
vull seguir la remor del vostre peu 
amunt, amunt fins al mateix Calvari. 
Desig morir en el llit pairal, la creu, 
i mentre l'agonia m'aclapari, 
pensaré amb goig que em ressuscitareu. 
 
Jaquim Ruyra 
 
 

 
Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.com . I ara també amb el domini 

.cat (www.parroquiadecentelles.cat) 


